Centrum pro rodinu, z.s.
Diecézní centrum pro rodinu Biskupství litoměřického

Manželská setkání 2020 v Litomyšli
Manželská setkání jsou křesťanská iniciativa, usilující o obnovu, zlepšení a upevnění manželství
a rodiny. Přišla k nám před více než 30 lety z Finska.
Náplní kurzu jsou přednášky týkající se vzájemných vztahů muže a ženy v manželství doplněné
o skupinovou práci. Ve skupinkách 3–4 párů se společně zamýšlíme nad obsahem přednášek
a poznatky se snažíme promítnout do naší současné životní situace. Vzájemně se obohacujeme
o zkušenosti, sdílíme se s ostatními o úspěchy a neúspěchy a tímto způsobem si pomáháme řešit své
konkrétní problémy. To vše v duchu modlitby a důvěry v Boží přítomnost a milost.
Obsahem přednášek jsou tato témata: Krize v manželství, Priority, Zdravé sebevědomí, Odpuštění,
Rozdíly mezi mužem a ženou, Základy komunikace, Vzájemné porozumění, Vyjadřování pocitů,
Naplňování potřeb, Pozornosti, Sexualita. Přednášejí manželské páry, které nabízejí svědectví
vlastního života. Do programu je zařazen také čas pro odpočinek, výlety, sdílení a sport.
Kdy

18. července (sobota) – 25. července (sobota) 2020

Příjezd

dopoledne 18. července

Kde

Domov mládeže Vyšší odborné školy pedagogické
a Střední pedagogické školy v Litomyšli, Strakovská 1071

Ukončení

25. července dopoledne (kolem 11:00)

Podmínka účasti

společná a dobrovolná účast obou manželů na celém kurzu
Vzhledem k ucelenosti programu nelze absolvovat jen část kurzu.
Kurz NENÍ vhodný pro osoby závislé na alkoholu, drogách, pro duševně
nemocné a pro manžele s nevyřešenou nevěrou

Místo konání

areál domova mládeže je umístěn na tichém okraji města nedaleko koupaliště

Ubytování

1. Garsonka – 2 trojlůžkové pokoje se společ. WC a koupelnou – 4 000 Kč/os
2. Dvojlůžkový (nadstandardní) pokoj, vlastní WC a koupelna – 5 000 Kč/os

Stravování

plná penze – snídaně, oběd, večeře

Děti

budou mít zajištěn vlastní program a péči v době přednášek pro manžele
a následné práce ve skupinách (3 hodiny dopoledne a 3 hodiny odpoledne).
Přesto Vás prosíme, abyste dobře zvážili účast svých dětí, kterým působí
problémy kolektiv nebo odloučení od rodičů.
Pokud s sebou budete brát dítě do tří let, které je plačtivé, doporučujeme,
abyste s sebou vzali též svého vlastního pečovatele, na kterého je dítě zvyklé
(teta, starší sourozenec). V tom případě jej uveďte v přihlášce.
Starší děti (nad tři roky) budou rozděleny dle věku do skupinek.
Příspěvek na úhradu nákladů za pečovatele je zahrnut v ceně za dítě.
Pokud je to ale možné, pokuste se raději jet na kurz bez dětí. Umožní Vám to
věnovat se naplno programu a Vašemu vztahu. Zážitky budou silnější…

Odborná pomoc

přítomnost kněze a rodinného terapeuta.

Účastnické poplatky

Pokoj
v garsonce

Dospělý: ubytování, strava, program

4 000 Kč

Dítě do 3 let* bez stravy s vlastní dovezenou postýlkou.
Cena je příspěvek na pečovatele pro Vaše dítě.

3 000 Kč

Dítě do 3 let*: vlastní postýlka, strava poloviční porce,
příspěvek na pečovatele pro Vaše dítě.

4 000 Kč

Dítě 3–13 let*: ubytování, strava poloviční porce**, příspěvek
na pečovatele.

3 500 Kč

Dítě nad 13 let*: ubytování, strava celá, příspěvek na
pečovatele

4 000 Kč

Dvoujlůžkový
pokoj s vl. WC
5 000 Kč

* rozhodující je věk v poslední den konání kurzu (například do 3 let znamená, že 3. narozeniny
bude mít dítě nejdříve 26. 7. 2020
** pokud žádáte pro dítě mladší než 13 let plnou stravu, uveďte to v přihlášce

K uhrazení účastnického poplatku budete vyzváni pořadatelem (CPR)
Z předchozích zkušeností Vám doporučujeme obrátit se s případnou žádostí o příspěvek na
odborovou organizaci, fakturu Vám na požádání obratem zašleme.
Pokud by Vám v účasti bránil finanční nedostatek, zavolejte, pokusíme se společně najít řešení.

S přihlášením příliš neváhejte, kapacita kurzu je omezená.
Přihlášení obdrží cca 10 dní před kurzem informace s popisem cesty a závěrečnými pokyny.

Těšíme se na Vás na letním kurzu MS 2020 v krásné Litomyšli.

Za Centrum pro rodinu, z.s.

Iva a František Růžičkovi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Kontaktní údaje:
Přihlášky a informace:
Centrum pro rodinu, z.s., Husitská 128/32, 417 41 Krupka 3
Tel.: Iva: 731 158 924
e-mail: ruzickova@centrumprorodinu.cz
Naše internetové stránky: http://www.centrumprorodinu.cz/
http://www.manzelskasetkani.cz/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Tyto informace i přihlášku můžete nabídnout přátelům.

